Obec Myslkovice nabízí v době nouzového stavu prostřednictvím
dobrovolníků pomoc pro seniory a hendikepované osoby. Pokud
potřebujete pomoci se zajištěním základních potravin, drogerie
a léků, dále pak s odbornou aplikací injekcí či dávkováním léků,
kontaktujte nás na telefonních číslech 737 266 854 nebo 774 620 482.
informace na www.myslkovice.cz

Zpravodaj obce Myslkovice

podzim 2020

„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci – naději, spánek a smích.“

Immanuel Kant, německý filozof 1724 - 1804

6 Obec očima chalupáře
Ohlédnutí za

10-11 pivními slavnostmi
18-19 120 let hasičů v obci
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Milí přátelé,
kdyby mi někdo před pár měsíci řekl, že u nás
bude zakázáno zpívat, zřejmě bych si o něm
pomyslel, že není při smyslech. Neuplynulo
mnoho času a zákaz zpěvu je, vedle mnoha
dalších nezvyklých opatření, realitou dneška.
Ať už si o smyslu či bizarnosti některých proti-covid opatření myslím své, respektuji je
a nenapadlo by mne nikoho nabádat k jejich
ignoraci. Nemohu se ale zároveň zbavit určitého znepokojení nad tím, kolik se kolem nás
kvůli tomu rozhostilo strachu a zmatenosti.
Také není divu: informace o nakažených a mrtvých každý den už více než půl roku. Ochranná
opatření se po letním rozvolnění zase razantně
stupňují. Roušku někde potřebujeme, jinde ne.
Můžeme se vůbec sejít? Kino, divadlo, beseda,
posezení s přáteli v kavárně či restauraci, zábava... na to na všechno musíme na určitou dobu
zapomenout. A co víc! Jaké to bude mít následky pro naše živnosti, firmy či celou ekonomiku?
Ohrozí to naši práci? Nakolik nám to zkomplikuje život? Kdy to skončí a jak? Vláda vydává
každých několik dní nová nebo upravená nařízení. A vůbec ten pojem „nouzový stav“…

Popravdě kdo by neměl strach z této nejistoty?
A pozor, mnohdy strach bývá nevyřčený a třeba schovaný za výsměchem či vtípkem.
Přesto si dovoluji tvrdit, že je důležité ten
strach teď odložit. Navzdory mediální masáži,
navzdory nevyzpytatelné době – prostě pryč
se strachem. Prostřednictvím strachu se vždy
v dějinách manipulovalo s lidmi. Nejlépe, nejúčinněji a nejjednodušeji. Strach je bohužel
skvělým nástrojem zlé moci k udržení poslušnosti lidí. Kdo je ustrašený, snáze se podřídí
každému, kdo řekne „zachráním vás“. Každé
zlo vždy se strachem pracovalo a pracuje. Proto, pokud mám k něčemu nabádat, tak jenom
k tomu, abychom teď hlavně neměli strach,
zachovali si zdravý rozum a především svou
vnitřní svobodu. Ta nedovolí s námi házet od
extrému k extrému a odevzdaně čekat na zmateného, samozvaného zachránce. Svoboda srdce nás spolehlivě provede neklidem každé doby,
čili i této. Ta hlavní zpráva proto je –
– NEBOJME SE.
K tomu nám všem přeji pevné zdraví! GF

Narodili se:
Tereza Mazouchová 08. 06. 2020
Natálie Molková 21. 06. 2020
Daniel Pánek 21. 8. 2020
Obec Myslkovice přeje novým občánkům hodně zdraví
a šťastný život naplněný radostí a láskyplnou rodinou!
Věnujme tichou vzpomínku paní Anně Podráské, která nás
v červenci tohoto roku navždy opustila, ve věku 74 let
a paní Růženě Malaníkové, která nás opustila v říjnu, ve věku 88 let.
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Krátce o Myslkovinách

O

Když se občas mluví o Myslkovinách, setkáváme se obvykle s kladnými reakcemi
a někdy také s nabídkami pomoci nebo příspěvku. Těší nás, že naše úsilí má pro občany
význam a přínos. To říkám za všechny, kteří
se na přípravě novin podílí a kteří této práci věnují svůj volný čas. Hlavním posláním
Myslkovin je otevřené SDÍLENÍ, a informování v pozitivní formě. Ani kritika nemusí
být vždy jen naštvaná a zahořklá.
Protože témat a práce přibývá, rozhodli jsme
se k jasnějšímu vymezení rubrik a k sestavení redakční rady. Členy jsou: kronikářka
M. Hodinářová, za zastupitelstvo K. Pölderlová a G. Fifka, dále přispívají L. Martinová,
R. Janoušek, R. Pölderl a H. Fifková, která
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ICE Na poslední schůzi zastupi-
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telstva, která se konala dne
14. 9. 2020 byly projednány
následující záležitosti.

Po kontrole programu a usnesení z minulé schůze proběhl slib nového zastupitele
Radka Podráského, který přišel do zastupitelstva po rezignaci Lucie Cvachové.
Následně byla usnesením č. 4/04/2020
schválena pachtovní smlouva se společností Beta Agro na obecní pozemky.
Dále zastupitelstvo obce (ZO) schválilo
prodloužení smlouvy s energetickou
společností Terra Group na vysoutěžení
dodavatele energie pro obecní budovy.
Schválena smlouva o smlouvě budoucí
s firmou E.ON (věcné břemeno).
Schválena směna obecních pozemků se

se podílí i na grafické přípravě. Nikdo z nás
není profesionální redaktor, ale naší společnou snahou je, aby všichni byli informováni
o všem, co se týká života obce a abychom si
byli o něco blíž. Stabilními rubrikami budou nově informace z práce zastupitelstva,
dále hlavní téma, dění v obci, dění v okolí,
okénko do obecní knihovny, činnost spolků,
čtení na pokračování (např. z obecní kroniky před 50 lety apod.), dále oblíbená rubrika
recepty, rady, tipy a přidáváme ještě rubriku místní inzerce, která si jistě mezi občany
také najde oblibu a bude hojně využívána.
Věříme, že tímto krokem přispějeme k lepší
přehlednosti novin a větší spokojenosti. Na
závěr ještě připomínám, že do Myslkovin
má přístup každý občan naší obce a každý se
na obsahu může podílet.

spol. Beta Agro. Jedná se o vypořádání
pozemků zasahujících do parcely cesty
kolem vodojemu, které doposud bránily
projektové přípravě cesty. (7/04/2020)
Podobná směna pozemků byla odsouhlasena usnesením č. 8/04/2020 v zájmu
vybudování dalších částí chodníku
v oblasti od hasičské zbrojnice nahoru ke
křižovatce na Brandlín a dále k čp. 167.
Dále se ZO mj. dohodlo na úklidové brigádě, revizi požární ochrany v obecních
budovách a BOSP (Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci).
ZO se zároveň sešlo k prezentaci projektu
na revitalizaci a výsadbu zeleně v intravilánu obce a odsouhlasilo podání žádosti
o dotaci. Nejpozději na jaře příštího roku již
budeme vědět, zda dotaci dostaneme a budeme-li mít možnost tuto akci zrealizovat.

4 / HLAVNÍ TÉMA

MYSLKOVINY

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH ODPADŮ
Minule jsme si připomněli základní pravidla
při třídění odpadů do barevných kontejnerů
a co můžeme vhodit do domovní popelnice.
Samo o sobě by se to mohlo zdát jako dostatečné, ale běžně se setkáváme s odpady, které
ani do jedné z výše uvedených nádob nepatří.

Odpad nad zlato

Když už jsme u placení za odpadky, máme
vícero možností. Například papír a kartony
ve větším množství také prodáte ve sběrných
surovinách. Stejně tak staré autobaterie, kotle, velké elektromotory a elektrozařízení
(informujte se vždy u konkrétních sběrných
surovin, co všechno vykupují), nebo třeba
Metalománie
i staré auto. Hledejte nabídky na internetu.
Začněme kovy (neplést s covid). Ne, že by Spousta společností Vám nabídne likvidaci
se nemohla do popelnice vyhodit plechov- autovraku zdarma, ale jsou i takové, co Vám
ka od Vašeho oblíbeného Birelu s příchutí za něj i zaplatí a zdarma si pro něj přijedou.
pomelo-grep, nebo třeba víčko od smetanového jogurtu, ale větší množství kovů
bychom měli odvézt do našeho sběrného Skutečně nebezpečné
dvora, a nebo třeba do jakýchkoliv sběrných Nebezpečný odpad má v názvu slovo „nesurovin, kde za to dostanete ještě zaplaceno. bezpečný“ z toho důvodu, že je opravdu neKovy jsou totiž velmi dobře recyklovatelná bezpečný, a to ať už se jedná o vliv na zdraví
surovina s širokou škálou využití. Dobrá lidí či zvířat nebo životní prostředí obecně.
zpráva je, že v dohledné době by se v naší Opravdu není na místě takovéto označení
obci měly objevit kontejnery na tříděný ko- ignorovat. V žádném případě nesmí být tavový odpad, takže odlehčíme naší domovní kový odpad vyhozen do popelnice nebo do
popelnici a nebudeme muset čekat na oteví- nádob na tříděný odpad. A už vůbec neparací dobu sběrného dvora (v případě rozum- tří do kanalizace, jedná-li se o nebezpečný
odpad kapalný. Mezi nebezpečný odpad se
ného množství kovového odpadu).

Obrázek 1 – značení na obalech nebezpečných produktů
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řadí především látky toxické, ekotoxické,
karcinogenní, mutagenní, infekční, výbušné, hořlavé, radioaktivní a podobně. Pokud
si nejsme jistí, nebezpečné látky poznáme
podle značení na obalech – viz tabulka níže.
Odpady z takovýchto nebezpečných látek
můžete odevzdat v našem sběrném dvoře.

Další nebezpečné odpady:

Pro shrnutí: co můžete odevzdat u nás
ve sběrném dvoře?
• Veškeré elektrospotřebiče
• Kovový odpad
• Dřevotřísku
• Velké kusy plastových odpadů
(například nábytek, celoplastové
hračky…)

- Technické oleje – od roku 2015 už nepod• Nebezpečný odpad
léhají zpětnému sběru a zachází se s nimi
jako s nebezpečným odpadem.
- Kuchyňské oleje a tuky – jsou komunálním odpadem, proto by se měly nasbírat
níci obecně příliš nechlubí, ojeté pneumado uzavíratelné plastové nádoby a vyhodit
tiky od Vás vzít musí. Seznam míst pro
do domovní popelnice.
zpětný odběr pneumatik naleznete na in- Různé chemické prostředky na úklid či
ternetových stránkách https://www.eltma.
údržbu bazénů – většinou se jedná o necz/sberna-mista.
bezpečný odpad. Jako vždy, obal napoví, - Akumulátory, baterie, zářivky, výbojky –
podléhají zpětnému odběru. Odezvat je
takže hledejte značky.
můžete prakticky ve všech prodejnách elek- Pneumatiky – nepatří do sběrného dvora,
tro, případně i ve spoustě supermarketů.
ani na pole nebo do lesa nebo snad na rozdělání ohně. Pneumatiky podléhají zpět- - Léky – nepoužité léky patří zpět do lékárny,
kde je zlikvidují podle platných směrnic.
nému odběru. Míst zpětného odběru je
Použité zdroje: www.mzp.cz, www.trideniodpadu.cz
opravdu hodně, a ačkoliv se tím obchodRoman Janoušek

NEODKLÁDEJTE
NIC NA KONTEJNERY
ANI VEDLE NICH!
NEEE!

NEEE!

DĚKUJEME,
ŽE UDRŽUJETE
A ČISTOTU
1 POKUD JE KONTEJNER
PLNÝ, ZKUSTE JINÝ V OBCIPOŘÁDEK
NEBO POČKEJTE AŽ BUDE
PRÁZDNÝ!
2
NADMĚRNÝ
ODPAD
ODVÁŽEJTE
DO
SBĚRNÉHO
DVORA!
V NAŠÍ OBCI
A NEODKLÁDÁTE ODPAD MIMO KONTEJNERY
(otevřen každou 1. sobotu v měsíci od 9 do 11.30 hod.)

DĚKUJEME, ŽE ZDE UDRŽUJETE
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NAŠE OBEC OČIMA CHALUPÁŘE…
Pátek odpoledne. Balíme. Klíče. Peněženka.
Mobil. Máme všechno? Opouštíme město
a míříme na chalupu. Uvnitř cítíme chvění
a těšení. Všechny výhody městského bydlení
nám hořknou v ústech a vysvobození může
přijít jedině na vsi. V Myslkovicích. Naše
chalupa stojí v nádherné vesnici. Když jsme
ji kupovali, nevěděli jsme, do čeho jdeme
a postupně následovala jen příjemná překvapení. Milujeme naši zahradu, ale to, co se
nám usídlilo v srdci, je tohle místo. Blížíme
se známou cestou a hned u prvních domků
nás zahřeje teplo známého a vřelého místa.
Lidé, kteří prchají každý týden na chalupy
z měst, určitě ví, o čem mluvím. Přemýšlím,
jak to vnímá někdo, kdo tu žije odjakživa,
nebo již mnoho let. Všímá si také těch drobností? Vidí tu jedinečnost „Miskovic“? Prožívá vděčnost za to, jak krásné místo pro život
si vybral? Někdy v plynutí běžných dnů na
to výjimečné a kouzelné zapomínáme a mění
se to ve všední, normální, okoukané. Máte-li
chuť, pojďte se chvíli se mnou dívat na vaši
obec jako na to nejkrásnější místo pro život.
Zkuste být chvíli návštěvníkem, který se diví.
První, co ve mně budí nekonečné nadšení
a úžas, jsou okolní lesy. Za naší chalupou

jsou dvě krásné cesty do lesa. Pamatuji si
přesně naši první procházku kolem židovského hřbitova dál do nitra lesa. Všude cesty,
prostupný les a zvuky ptáků. Nikde nikdo,
klid. Druhá cesta kolem Člunovce vede do
místa, kde se mezi stromy ukrývá lesní pařezitý rybníček. Pokud jste se u něj ocitli někdy z rána či v podvečer, znáte tu nádhernou
malebnost tohoto místa. Na druhém břehu
jsou takové mechové polštáře, že by nebylo od věci se do nich uložit k odpočinku či
spánku. Spočinutí na tomto místě je ze své
podstaty léčivé jako lázně či wellness. Vlastně mi přijde, že kdyby tu byl jen ten les, byl
by to dostatečný důvod k lásce na celý život.
Jenže je tu ještě rybník Člunovec. Rybník,
který má nejen příjemný vstup do vody
z více stran, skokánek a schůdky, ale hlavně celoročně čistou vodu. Přijde mi to jako
zázrak. Tahle úroveň nám trochu komplikuje schopnost koupat se v jiných přírodních
zdrojích, které často již v půlce léta kvetou či
smrdí. Každý letní den, který můžeme trávit
koupáním tady v rybníce, jsme šťastní. Ani
tady to nekončí. Na zámku je velké a bezpečné dětské hřiště, okolo jen rodinné dom-
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ky a pastviny. Děti se mohou pohybovat volně a bez dozoru dospělých. Za to by mnohé
pražské maminky platily zlatem. Fungující
hospoda či samoobsluha z Myslkovic dělají
opravdu dobré místo pro život. Kde je hospoda, tam se lidé potkávají, je to místo, kde
na sebe můžeme narazit. Ten, kdo odsud
nepochází, nemá jinak moc možností místní lidi poznat. Díky venkovnímu posezení
u zámku známe pár místních, kteří nám pomáhají vrůstat do vesnice, ačkoli jsme „cizí“.
Ani toto není samozřejmost.
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Myslkovice mají ještě mnohem víc, každý
můžete dosadit to své srdcové místo, své
lidi, své akce. Jak by se tu žilo, kdyby každý
cítil toto nadšení? Kdyby víc než to, co tu nefunguje, bylo slyšet to, co je tu krásné a jedinečné. Občas mě zarazí vzdechy obyvatel na
facebookové stránce či z doslechu: rybník je
moc mělký, někdo tu dělá bordel, někdo tu
koupe psy…atd. Možná je v dnešní době obzvlášť důležité vidět sklenici poloplnou než
poloprázdnou. Všímejme si toho, že druzí tu
dělají dobré věci: čistí rybník a okolí, uklízejí,
sekají, pořádají akce a to vše ve svém volném
čase. Mnoho místních lidí se o obec stará jako
o vlastní dům a zahradu. Pořádají se tu akce,
na které se lidé z okolí vracejí a jsou z nich
v úžasu. Já jako chalupář nestačím žasnout,
jak se vesnice posouvá dobrým směrem, obdivuji nadšení a pracovitost lidí, kteří se na
tom podílejí, a pokud to jde, přiložím ráda
ruku k dílu. Myslkovice pro mě totiž nejsou
jen místem odpočinku a úkrytem před městem, jsou pro mě místem mého srdce. Místem, které si zaslouží péči a pozornost.
Petra Bradová
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SVATBY V ZÁMECKÉM PARKU

Velkému zájmu se poslední dobou těší svatby v zámeckém parku. Krásné a poetické
prostředí pod vzrostlými stromy s udržovaným parkem, kulisou zámku, dětským
hřištěm a naprostým klidem dodává svatebnímu obřadu kouzelnou atmosféru. Ti, kdo
měli možnost se obřadů účastnit i jenom
jako přihlížející, vědí, že za krásného počasí,
které se zatím našim svatebčanům vždy vyplnilo, má svatba na zámku úžasné kouzlo.
A možná málokdo z nás tušil, jaký poklad se
uprostřed naší obce nachází. Všem letošním
V neděli 6. září jsme v malém sále zámku slav- novomanželům samozřejmě přejeme hodně
nostně přivítali čtyři nové občánky. Během štěstí a společné radosti.
malé slavnosti, která je v Myslkovicích tradicí, přivítal starosta obce dvě děvčátka Terezu
Mazouchovou a Natálii Molkou a dva chlapečky Matyáše Mrázka a Vojtěcha Štoudka.
Dětem starosta popřál štěstí a zdraví, rodičům
pak následně předal květinu a dárky pro jejich
dítka. Celý obřad zpestřil hudební doprovod
Šimona Fifky a recitace a zpěv Sabiny a Lucie
Pölderlových. Na závěr vítání občánků se rodiče dětí podepsali do pamětní knihy obce.

VOLBY 2020
2. a 3. 10. proběhly volby do
krajského zastupitelstva. Volební
komisi omladily dvě nové členky
Adéla Luňáková a Veronika
Čermáková. Volby probíhaly za
přísných hygienických podmínek
a i přesto byla účast 35%. Pořadí
výsledků: ODS 17,86%, ANO 15,18%,
Jihočeši 2012 15,18, dále následovaly
KDU-ČSL+TOP 09, ČSSD, Piráti,
STAN, Trikolóra, SPD, KSČM,
Zelení, Svobodní a další.
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OPRAVA MÍSTNOSTÍ V ZÁMKU
Díky myšlence otevřít zámek co nejvíce veřejnosti a hlavně místním občanům, aby ho
mohli využívat ke svým aktivitám co nejvíce,
jsme se pustili do rekonstrukce dvou místností, které se nachází za malým sálem.

Místnosti byly vyklizeny, nově vymalovány,
a položena nová podlaha. Místnost, která
se nachází hned vedle malého sálu, by měla
sloužit jako klubovna pro spolky v naší obci
nebo různá setkání potřebná při organizaci akcí a zároveň jako důstojné zázemí pro
učinkující. Druhá místnost za barem by
měla sloužit jako sklad všeho, co je potřeba
při pořádání akcí (nádobí, kreativní a výtvarné potřeby, úklidové prostředky, ubrusy
atd.) Zároveň byly pořízeny nové regály, které jsme získali díky p. Myščakovi, pouze za
odvoz, čímž jsme významně ušetřili za vybavení obou místností. Rozmontování cca
15 regálů a jejich převoz z Prahy byl docela

náročnou a namáhavou akcí. Opět to byla
dobrovolnická iniciativa Zdeňka Váchy a Šimona a Tomáše Fifkových. Regály už jsou
nyní na svých místech a své využití našly
také na obecním uřadě, kde nahradí staré
skříně, které sloužily jako archiv dokumentů.
Proměnou prošel i zámecký velký sál, který vymaloval Roman Podráský a byla také
provedena obnova parket. O záclony a jejich
zkrácení a vyprání se postarala Jitka Nováková.
Pokud budete mít podobně zajímavé tipy,
nebo kontakty na zajímavé lidi, kteří mohou
zpestřit naše akce, neváhejte a kontaktujte
nás.
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PIVNÍ
SLAVNOSTI
Všichni, kteří měli radost z loňských pivních
slavností, anebo se podíleli na jejich konání, letos propadali obavám, že vzhledem k okolnostem týkajících se koronaviru, se letošní pivní
slavnosti nebudou moci uskutečnit. Štěstí při
nás ale stálo, srpen ještě konání hromadných
akcí přál a realizační tým, který se několik
měsíců na slavnosti připravoval, se tak mohl
ujmout výzvy, která před všemi organizátory stála. Loňské slavnosti byly velice úspěšné,
dlouho a v dobrém se o nich mluvilo nejen
u nás, ale i v okolí. Letošní slavnosti zrzavého moku se uskutečnily v sobotu 22. srpna.
A předčily i to naše největší očekávání. Počasí
nám přálo, mraky putující republikou k nám
byly milosrdné, vypršely se jinde, k nám přišly
ovlažit vzduch asi na necelou hodinku. A tak
vše plynulo tak, jak jsme si všichni přáli.
Během celého dne se o hudební doprovod postaraly čtyři kapely: Lihovina, Kocovina, Utíkej! a Peshata, na pódiu se tak vystřídalo několik hudebních žánrů. Součástí odpoledního
programu byly i pivní hry, při kterých se bavili
mladí i starší. Pro děti bylo připraveno divadel-

ní představení Pohádky z kufru, které přivezl
divadelní spolek Marediv z Českých Budějovic,
zabavit se ale naši nejmenší mohli i na nafukovacím hradu a využili i přilehlé dětské hřiště.

V průběhu odpoledne se dočkali i ti, kteří si
zakoupili lístky do tomboly, rozděleny byly
ceny od sponzorů akce.
Ale zpět k pivu. V letošním roce mohli návštěvníci ochutnat lahodný mok z pěti pivovarů:
Brandlínskou Kunu, Kokeše z Kamenice nad
Lipou, Postřižinské pivo z Nymburka, Pivovar
Obora a Transformátor z Hlavatec. Všechny
pivovary nabízely několik druhů piv. Celkem
tedy široký výběr, každý si určitě našel to své.
Kdo neholdoval pivu, mohl využít nabídku nealkoholických nápojů, nebo dobré kávy. A pro-
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Obora. I zastupitelé měli možnost degustace
neoznačených vzorků a jako nejlepší ohodnotili Transformátor 10°. Oba pivovary byly za
své prvenství oceněny starostou obce.

tože k pivu patří i něco na zub, chuťové buňky si
mohly pochutnat na bohatém výběru občerstvení, k mání byly guláš, masné výrobky, pečená
kýta, cmunda, mlsat mohli ale ti, kteří preferují
spíše sladké, nebo si raději dají třeba jen polévku. Zkrátka jídla i piva bylo tentokrát dost.
Co se týká účasti, během letošního ročníku
slavností se v areálu zámku vystřídalo více
než 800 návštěvníků. Vypilo se přes 1 600
litrů piva, které se letos poprvé točilo do kelímků, z nichž část byla opatřena logem slavností, tudíž si je návštěvníci mohli zakoupit
i jako suvenýr. Díky systému vratných kelímků se celá akce obešla bez hromady plastů a byla více vstřícná k životnímu prostředí.
Novinkou letošního ročníku byla anketa o nejlepší pivo. Návštěvníci mohli hlasovat a vybrat
tak pivo, které jim nejvíce chutnalo. Vítězem
se stala dvanáctistupňová Ježibaba z pivovaru

Závěrem nám dovolte poděkovat všem návštěvníkům, kteří se slavností zúčastnili
a vytvořili tak jedinečnou atmosféru, na
kterou se nezapomíná. Obrovské díky patří
realizačnímu týmu, skvělé partě lidí, která se
semkla a pracovala tak, že všechno úžasně
„klaplo“. Děkujeme všem, kteří jakkoli pomohli k tomu, aby se i letošní ročník povedl.
Velké poděkování patří i Romanu Janouškovi, který celý realizační tým koordinoval.
Těšíme se na viděnou v příštím roce!

Sponzoři akce: GrafikoPrint, Čevak, E.ON, Partner in Pet Food s.r.o., Prantl, DK Plast, PT Servis – konzervárna spol. s r.o.
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KDYŽ MŮŽEME,
POMŮŽEME…
V sobotu 10. října dopoledne proběhla brigáda na úklid obce. Počasí nám na celé dopoledne přálo a sešlo se i dost pracovitých lidí
(bohužel ne všechny se podařilo zachytit na
fotkách), a tak jsme mohli naši obec zase trochu zkrášlit. Posbírali jsme odpadky ve všech
ulicích a při cestě na Brandlín a u Třech lip,
vymetli čekárny a pustili se i do naší srdcové
záležitosti „třešňovky“. Po práci jsme si udělali i čas na pokec při opékání špekáčků a bylo
nám fajn. Všem, kteří našli čas a zapojili se
ve svém volné čase, patří obrovský dík! Další
úklidová akce proběhne zase na jaře a pravděpodobně to bude 27. března 2021. Uvidíme!

Nutno zmínit, že tři týdny před naší akcí,
konkrétně 19. 9., v naší obci proběhl ještě
jeden brigádnický úklid, který za organizaci bezkempu.cz a v rámci celonárodní akce
„Ukliďme Česko“ zorganizoval Jiří Matoušek. Obec děkuje jemu i jeho hostům, kteří
s úklidem v Myslkovicích pomohli.

PODZIMNÍ AKCE vs. COVID
Jako každý rok, bylo i letos v plánu několik
tradičních podzimních a zimních akcí. Ať už
se jedná o tradiční setkání seniorů, adventní
trhy, adventní koncert, mikulášskou nadílku
nebo zpívání u stromečku.
Tato zvláštní doba plná nařízení a omezení
bohužel nepřeje hromadnému setkávání lidí
a nedovoluje nám, abychom si dělali jakékoli
plány. Proto jsme nuceni všechny tyto aktivity

prozatím zrušit. Jednoznačným důvodem je
samozřejmě co největší ochrana našich občanů před šířením Covidu.
Nikdo samozřejmě nevíme, co bude, ale pokud by se situace na konci roku přece jen zlepšila natolik, že umožní něco z plánované nabídky uskutečnit, budou občané o všem včas
informováni rozhlasem, letáky, na webu nebo
na facebooku.
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OKÉNKO
DO KNIHOVNY
Milí čtenáři a občané,
jak jste mohli zaznamenat, byla možnost zakoupit vyřazené knihy, kterým jsme chtěli dát
ještě šanci, než skončí někde ve sběru. Těm,
kteří si přišli vybrat a zakoupit knihy, bych
chtěla poděkovat a z výtěžku pořídíme nějakou hračku do dětského koutku. Momentálně je prodej knih již ukončen.

návštěva možná od 27. 10. 2020 a to v době
otevírací doby knihovny a dále potom po
domluvě.
I nadále uvítáme, pokud budete chtít věnovat
nějaké hračky do naší nové herny. Z obecních
peněz bylo pořízeno vymalování, nový koberec, regály a nová promítačka, která bude
sloužit k promítání filmů pro děti, ale i pro
dospělé, pokud bude zájem.
Nastal nám podzimní čas a k tomu také patří
podzimní výzdoba. A proto připravuji podzimní tvoření, na kterém se zabaví jak malí
tak velcí a vytvoříme si společně nějaké pěkné dekorace do našich domovů a bytů a nebo
zahrad.
O přesném datu a času budu informovat prostřednictvím facebookové stránky obce a na
nástěnce v knihovně.

Budu se na vás těšit.
Dobrou zprávou je, že jsme dokončili práce
na dětském koutku a budeme moci přivítat
vás i vaše děti v nových prostorách, které budou sloužit nejen dětem, ale také veřejnosti,
která bude chtít prostor využít formou nějaké
přednášky, workshopu nebo jen si posedět
u kávičky či čaje. Je to jen na vás.
Tímto bych chtěla požádat, pokud znáte někoho, kdo by měl zájem uskutečnit workshop
či nějakou zajímavou přednášku, ať neváhá
a určitě se ozve.
Musíme brát také ohled na vyhlášený nouzový stav a pokud nenastane změna, bude první

Vendula Podráská
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KALENDÁŘ 2021

OTUŽILECKÉ OKÉNKO
Vlhko plus vítr jsou velcí pomocníci každého
viru a ti pak mají našlápnuto vydat se na různé komplexní organismy, jako například lidi…
Přidáme li do naší rovnice topnou sezónu, kdy
člověk chodí z vyhřátého prostředí do chladného a naopak, snadno se pak stane, že se lidské
tělo oslabí a různé viry v něm pak mohou řádit.
A jak známo, nejlepší léčba každého onemocnění je prevence. Setkání s virem ještě nemusí znamenat onemocnění. Nejčastěji se nemoc projeví
na oslabeném jedinci. Životospráva, stres, nedostatek spánku, přehřáté obytné místnosti, to vše
naše tělo oslabuje. My, otužilci Myslkovice, však
máme jednoduchý návod na posílení organismu:
• Jezte hodně ovoce a zeleniny, protože obsahují spoustu důležitých vitamínů a minerálů.
• Nevyhýbejte se sluníčku, protože slunce
podporuje tvorbu vitaminu D, který je pro
imunitu velmi důležitý. Není od věci ani přes
zimu vitamín D doplnit vnitřně.
• Dopřejte si dostatek spánku, aby se vaše tělo
každou noc dostatečně zregenerovalo.
• Naučte se zklidnit váš dech, protože hluboké
dýchání pomáhá snižovat úroveň stresu.
• Otužujte se! Dejte si každý den studenou
sprchu, protože vaše tělo pak bude zvyklé na
velké výkyvy teplot. Ranní studená sprcha
nám dokáže nahradit ranní kávu. A otužování jako takové může být i příjemnou společenskou zábavou. Pravda, většina sériově
vyráběných sprchových koutů neposkytuje
dostatečný prostor na čajový dýchánek, ale
my máme rybník Člunovec a tam je místa
dost. Přijďte se někdy vykoupat do studené
vody. Je to opravdu povzbuzující zážitek.
Scházíme se každou neděli odpoledne.
Nebojte se, společné focení není podmínka! :-)

Myslkovice
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Fotoklub Myslkovice působí v obci již dvanáct let a v současné době naše skupina čítá
sedm členů. Fotografujeme různé společenské akce, které se konají v obci, naše fotografie
pak následně můžete najít na myslkovickém
webu. Za dobu našeho působení jsme pořádali několik celostátních soutěží a nejlepší fotografie jsme pak představili na zámku. Naše
činnost zahrnovala i renovaci historických
fotografií obce a okolí z roku 1928, a to díky
panu Žemličkovi, který nám věnoval skleněné desky a negativy. Uspořádali jsme tematické výlety do Plzeňského Prazdroje a vypravili
jsme se i na hrad Zvíkov. Máme stálé výstavy
v prostorách zámečku a jednu výstavu jsme
pořádali v Praze, v aule ČVUT v Dejvicích.
Vytvořili jsme šest kalendářů, v letošním roce
vydáváme sedmý, na rok 2021. Tématem jsou
letecké fotografie obce a společenské akce, jež
se konají během roku.
Miloš Uhrmann
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Sokol Myslkovice
OKRESNÍ PŘEBOR-ROČNÍK
2020-2021
1. Kolo: Myslkovice – Ratibořské Hory 2:2
(Trtík, Hanzal)
2. Kolo: Myslkovice – Měšice 6:1
(Daniel 2, Jelínek 2, Neruda, Zelenka)
3. Kolo: Tučapy – Myslkovice 2:2
(Jelínek, Hanzal)
Konec
4. Kolo: Myslkovice – Vlastiboř 3:0
suverenity!
(Hanzal, Neruda, Daniel)
Březnická
5. Kolo: Březnice – Myslkovice 0:2
kosa padla na
(Hanzal, Neruda)
myslkovický
6. Kolo: Myslkovice – Dražice B 4:0
kámen.
(Neruda, Daniel, Hanzal 2)
7. Kolo: Sez. Ústí B – Myslkovice 2:1
(Neruda)

Tabulka po neúplném 5.kole:
1. TJ Březnice

25:11 16

2. MYSLKOVICE

20:7

3. TJ Malšice

20:11 12

4. Meteor Tábor B

19:16 12

5. TJ Dražice B

14:13 10

6. Sezimovo Ústí B

12:13 10

7. SK Tučapy

12:15

8

8. Olympie Měšice

14:24

7

14

9. Řepeč - Opařany

13:17

5

10. TJ Vlastiboř

10:15

5

11. Ratibořské Hory

13:9

4

12. Mladá Vožice B

13:34

4

Soupiska hráčů Sokola Myslkovic:
Brankáři: Čáp Jan, Novák Václav; Obránci: Bína Vladimír, Peltán Jiří, Petrů Martin, Papež
František, Vejvar Jindřich, Komárek Jindřich; Záložníci: Hanzal Jakub, Spilka Jan, Neruda
Lukáš, Pazdera Karel, Bartáček Jiří, Fifka Šimon; Útočníci: Trtík Otakar, Jelínek David, Daniel František, Zelenka Aleš, Fifka Tomáš. (www.myslkovice.cz/tj-sokol-myslkovice)
V minulém čísle Myslkovin jsme Vás informovali o tom, že naše obec z rozhodnutí
zastupitelstva a na žádost obce Roudná přispěla na provoz a údržbu hřbitova v Janově
částkou deset tisíc korun.
Děkuji obci Myslkovice a obci Košice za finanční dary, které jsme použili na smysluplné
vylepšení hřbitova v Janově. Jde o pietní místo, kam chodíme vzpomenout na své blízké,
a proto ho společně chceme mít hezké a důstojné a záleží nám na něm.
Eva Kropáčková, starostka obce Roudná
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Sirup z rýmovníku

V poslední době se velké oblibě těší rýmovník.
Už jste někdy zkoušeli husu pomalu péct 12 Pokojová rostlina, která se velmi dobře rozrůstá
hodin? Maso je mnohem křehčí a šťavnatější a výborně pomáhá při nachlazení a rýmě. Můa když jí dáte péct přes noc, probudí vás vůně, žete jej vyzkoušet i při horečce, bolestech hlavy,
která bude silně konkurovat vůni čerstvé ale také při potížích s pokožkou, tedy např. při
ranní kávy. Možná i přehodníte, jestli budete ekzémech či po bodnutí hmyzem. Má mnoho
čekat až do oběda. Příprava je přitom velmi využití, čaj, inhalace nebo jen čichání rozdrcesnadná a vystačíte jen se třemi ingrediencemi. ného listu, ale můžete si z něj udělat i lahodný
sirup, který se v době nachlazení užívá po lžičBudete potřebovat:
kách nebo se jím sladí čaj. Budete potřebovat:
1 husu
40 lístků rýmovníku
(cca 4-5 kg
1 litr vody
s droby)
1 citron
sůl
1 pomeranč
kmín
1 kg cukru krupice
Husu před pečením nechte asi dvě hodiny
Listy rýmovníku omyjeme a vložíme do hrnce.
v pokojové teplotě, pak ji důkladně osolte,
Oloupané citrusy nakrájíme na kolečka. Vložíjak z venku, tak zevnitř a posypte kmínem.
me k listům do hrnce. Směs přelijeme vřelou
Kdo má rád, může dovnitř vložit na čtvrtky
vodou, přiklopíme poklicí a necháme 48 honákrájené jablko a hrušku. Troubu přededin stát při pokojové teplotě.
hřejte na 80 °C, na spodní ohřev.
Po 2 dnech směs přes plátýnko přecedíme
Husu vložte do pekáčku prsíčky dolů a pečte
a pořádně vymačkáme. Přisypeme cukr a za
zakrytou minimálně 12 hodin (nejlépe přes
občasného promíchání přivedeme k varu
noc). Poté zvyšte teplotu na 120 °C a pečte
a pak ztlumíme, aby se směs nevařila příliš
ještě cca 3 hodiny. Občas ji propíchněte viprudce, ale spíš jen stoupaly bublinky ode
dličkou, aby z ní odtékal tuk. Před koncem
dna. Vaříme asi 1 hodinu, dokud směs není
peční ji odkryjte, otočte a prsa potřete trozredukovaná asi o třetinu – v tuto chvíli by
chou medu, zvyšte teplotu na 180 °C na horměla i zhoustnout do podoby sirupu.
ní i spodní ohřev a při průběžném polévání
Ještě horký sirup slijeme do vysterilizovaných
výpekem dopečte do zlatova.
sklenic, uzavřeme a skladujeme v chladu.
A proč se jí tolik oblíbená husa? Legenda
říká, že se jinak zbožný biskup Martin
na husy rozzlobil. Zdráhal se totiž přijmout biskupský úřad v Tours a schoval
se před vyslanci do husince. Jenže ptáci
ho kejháním prozradili a on musel úřad
přijmout. Za to je odsoudil. Na jeho památku budou každý rok pykat na pekáči!
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PROČ SE DLABE PRÁVĚ DÝNĚ?
Důvod je naprosto jednoduchý. Původně, jak praví legenda, ukryl Jack svůj uhlík do
vydlabané řepy (tuřínu)… bylo to v Irsku, kde bylo řep k dlabání dost a dost. Když
však irští migranti přistáli v polovině 19. století u břehů Ameriky a usídlili se
zde, chtěli i na novém území oslavovat svátek All Hellow’s Eve – předvečer
svátku Všech svatých. Jenže řepa zde byla trochu nedostatkovým
zbožím. Za to dýní zde byl dostatek a navíc se dýně k dlabání hodily mnohem více. A tak vznikla Jack-o’-lantern –
Jackova lucerna – dýně s vydlabanými hrůzostrašnými obličeji.

Sypaný jablečno–skořicový dort
1 hrnek hrubé mouky
1 hrnek hladké mouky
1/2 hrnku krupicového cukru
1 lžíce skořice
1 prášek do pečiva
200g másla
cca 4-5 větších jablek
Dno dortové formy (26 cm) vyložíme pečícím
papírem a postupně vrstvíme cca 1/3 sypké
směsi, na ní nastrouháme polovinu jablek, zasypeme 2/3 sypké směsi, navrstvíme druhou
polovinu jablek a zasypeme poslední třetinou
sypké směsi. Navrch nastrouháme máslo. Pečeme na 200 °C cca 25-30 min. do zlatova.
S oslazenou zakysanou smetanou dostane dort
ještě další bonus!
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120 LET OD ZALOŽENÍ
HASIČŮ V MYSLKOVICÍCH
Požáry u nás, ale i jinde bývaly nejen velkým
neštěstím pro jednotlivce, ale často i pro celou obec, zejména v době sucha a za větru,
kdy plameny zachvátily obydlí za obydlím,
ve starých dobách ponejvíce dřevěných, slamou a došky krytých.
V roce 1892 došlo k požáru „Židoven“. Hašení tehdy bylo těžké, voda se přinášela v dřevěných putnách z rybníka, ale i ze studní,
což zdaleka nemohlo uhasit ani malý požár.
Požár vyšel z čísla popisného 110 a brzy se
přenesl na sousední stavení s čp. 108, 109, 111,
112 – 114.
Požár „Židoven“ přiměl místní obyvatele ke
zvýšené bezpečnosti pro případ ohně. Proto se v roce 1900 zřídil v obci Dobrovolný
hasičský sbor. V roce 1937 byla zakoupena
motorová stříkačka od firmy R. A. Smekal
s navijákem, hadice a 4 protiplynové masky.
V roce 1952 byl zakoupen starý vůz, který si
hasiči opravili.
V roce 1914 byla postavena hasičská schráň,
která svému účelu sloužila do roku 1953.
V tomto roce byla SDH předána nová zbrojnice v bývalém lihovaru. Nyní je opět hasičská schráň využívána k uložení hasičského
vybavení. Základ technického vybavení sboru tvoří motorová stříkačka PMS 8 a historická stříkačka Smejkal z roku 1936.

Z hasičů požárníci a naopak
V roce 1954 se mění název SDH na název „Československý svaz požární ochrany“. Návrat k původnímu označení „hasiči“ přinesl rok 1995.

Požáry v obci Myslkovice:
1890 – požár u čp. 76
1891 – u čp. 86
1899 – u čp. 33
1894 – u čp. 78
1901 – u čp. 26, 28 a 29
1905 – u čp. 23
1935 – u čp. 17
1939 – čp. 87, čp. 46 vyhořelo několikrát za sebou.
2000 – zasahovali hasiči u ohně
dřevárny pana Slípky, která se
nacházela v bývalém objektu
JZD
2009 – vypukl požár v objektu bývalého kravína a požár hrabanky
„Nad Hemrovkou“.
2020 – při nočním požáru ze soboty 25. na neděli 26. 7. 2020
shořela dílna pana Karla
Vítka a kamion zaparkovaný
vedle ní. Při hašení zasahovali
profesionální hasiči a přivolaní
byli i myslkovičtí dobrovolní
hasiči.
Za necelou hodinu dostali hasiči požár pod kontrolu a úplnou
likvidaci požáru po 3. hodině
ranní.
Marie Hodinářová

PODZIM 2020

V současné době má SDH Myslkovice pod
velením Jaroslava Švepeše 12 členů, z toho
8 aktivních. Starostou SDH je Ondřej Vácha,
který mimo jiné zastupuje sdružení také na
regionální úrovni.
V životě obce mají „naši“ hasiči již tradiční
nezastupitelnou roli. Z jejich činnosti můžeme vypíchnout obecní brigády jako sběr
kovového odpadu, čištění hráze návesního
rybníka, kontrolované pálení hospodářského materiálu na hlídaném odkladišti obce,
každoroční stavba vánočního stromu, výroba a instalace skákadla pro děti a dospělé
u rybníka Člunovec apod.
Jejich výpomoc při obecních akcích např. dětských dnech, čarodějnicích, pivních slavnostech ale i držení čestné stráže při významných
příležitostech např. 650 let výročí obce nebo
100 let od vzniku Československé republiky,
je pro nás všechny již zlatým standardem.
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Každý rok se všichni také těšíme na vydařený hasičský ples, který nám rozrazí nudu
zimních dnů.
V neposlední řadě bylo SDH Myslkovice
nápomocno i profesionálním kolegům a to
jak při pátrání po pohřešované osobě z okolí, tak při hašení požárů. Můžeme vyjmenovat požár strniště mezi obcemi Myslkovice
a Sedlečko, požár lesa mezi obcemi Myslkovice a Brandlín i požár v obci samotné.
Vzhledem k tomu, že vedení obce si je dobře
vědomo tradic a hodnot, které SDH přináší
nám všem, bylo rozhodnuto o jejich podpoře, a tak došlo v posledních letech k nákupu hasičských hadic i ochranných přileb
a opravě nových prostor hasičské zbrojnice.
Poslední informací, kterou nelze opomenout,
je, že v současné době probíhá nábor nových
členů pro jednotku SDH – jste všichni srdečně vítáni. Přihlásit se můžete na obecním úřadu nebo mailem obec@myslkovice.cz.
Pavel Hrdlička

Do naší obce
pravidelně zajíždí
pojízdná prodejna
farmy Liška, která
nabízí kvalitní maso
z vlastních chovů
a domácí uzeniny.

KOMPOSTÁRNA
ZMĚNA!
CELÝ LISTOPAD
POUZE SOBOTY
16 – 17 HOD.

každé úterý
15.15 hod.
u pošty

KDO DARUJE
VÁNOČNÍ STROM
PŘED ZÁMEK?

PROSINEC, LEDEN
ZAVŘENO

Kdo máte na zahradě vzrostlý
jehličnan, kterého se potřebujete
zbavit a zároveň budete rádi,
když vytvoří o letošních
Vánocích krásnou atmosféru
v Myslkovicích před zámkem?

volejte: 737 266 854

NABÍZÍTE NĚCO?
SHÁNÍTE NĚCO? CHCETE
NĚCO OZNÁMIT?

e :-)
Děkujem

ZDE MŮŽE BÝT VÁŠ INZERÁT
VOLEJTE 737 266 854

OBEC ZAJISTÍ PORAŽENÍ I ODVOZ.

Otevírací doby:
obecní úřad

starosta:
pondělí 18:00–20:00 nebo kdykoli po
domluvě na tel.: 737 266 854
účetní:
pondělí 8:00–13:00 a 17:00–20:00;
středa 8:00–16:00

sběrný dvůr

každá první sobota v měsíci
9:00–11:30

pošta

po, st, pá
út, čt
so
ne

08:00–10:30
14:00–16:30
zavřeno
zavřeno

hostinec
po, út, čt, ne 17:00–22:00
st
zavřeno
pá, so
17:00–23:00

kompostárna

obchod

knihovna

po, st
út, čt, pá
so
ne

středa, sobota 17:00–18:00
každé úterý 16:00–18:00

07:00–12:30 14:30–16:00
07:00–12:30 14:30–16:30
07:00–10:30
zavřeno

VZHLEDEM K VLÁDNÍM OPATŘENÍM KVŮLI COVIDU PROSÍME ZVAŽTE SVOU OSOBNÍ
NÁVŠTĚVU NA OÚ A VOLTE RADĚJI MAILOVÝ NEBO TELFONICKÝ KONTAKT. DĚKUJEME.
Myslkoviny – oficiální zpravodaj obce Myslkovice, 4x ročně vydává Obec Myslkovice, datum vydání 30.10. 2020, Evidenční
číslo: MK ČR E 23525. Příští číslo vyjde před Vánoci 2020. Své příspěvky, tipy, nápady nebo zpětnou vazbu na Myslkoviny
posílejte na obec@myslkovice.cz

